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Primoforum voor Traning & Onderwijs 
 

Informatieoverdracht 
Het kunnen onthouden 
van nieuwe informatie 
wordt versterkt zodra er 
meer zintuigen worden 
aangesproken. 
De stof wordt nog beter 
opgeslagen als je actief 
met het onderwerp aan 
de slag gaat in de vorm 
van discussie of 
ontdekken.  

Bron: Edgar Dale / National Training Laboratories, Bethel, Maine 
 

Referenties 
Hogeschool van Amsterdam 

Doel 

• Interactie bevorderen tijdens werkcollege 
• Alle studenten actief betrekken bij het 

college 
• Creatief samenwerken in kleine teams 

 

 

 

Aanpak 

Alle studenten worden verdeeld in trio’s. Elk trio beschikt over 1 laptop of tablet (Bring Your Own Device). 
De trio’s wordt gevraagd om als redactieteam op te treden: afwisselend voor de tijdschriften Nieuwe Revu 
en Zin. De studenten krijgen verschillende opdrachten: karakteriseer Nieuwe Revu/ Zin in drie 
steekwoorden; schrijf een kop + onderschrift bij deze foto voor beiden tijdschriften; maak een profiel van 
je lezer; welke woorden gebruik je zeker niet in een artikel.  

Resultaat 

De studenten vonden de gekozen werkwijze leuk, interactief, snel en eigentijds. Met deze werkvorm deden 
alle studenten mee, terwijl tijdens ‘normale’ colleges slechts een handvol (en vaak dezelfde) studenten 
vragen van de docent beantwoorden. Bijkomend voordeel was dat studenten letterlijk ‘bij de les’ bleven 
omdat ze niet via hun laptop of smartphone andere dingen konden doen. Studenten realiseerden zich pas 
enkele weken later dat ze de behandelde stof veel beter hadden opgeslagen en makkelijk konden 
reproduceren. 
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Training zorgverleners 

 

Doel 

• Kennis- en vaardighedentraining 
afwisselen met andere leermethodes 

• Verzamelen authentieke antwoorden 
(geen beïnvloeding door de groep) 

• Anonimiteit 

 

 

Aanpak 

Voor een trainingsdag voor zorgverleners wordt tijdens het onderdeel ‘Ethiek in de zorg’ aan de 
deelnemers gevraagd hun telefoon of laptop te pakken. Er wordt hen een case voorgelegd met een ethisch 
dilemma en gevraagd: ‘Wat zou jij doen?’ Zonder overleg met hun buurman of buurvrouw moeten ze deze 
vraag beantwoorden.  De antwoorden verschijnen pas op het centrale scherm als iedereen antwoord heeft 
gegeven. Zoals verwacht lopen de antwoorden behoorlijk uiteen. Dit levert prachtig materiaal voor verdere 
discussie. Deze aanpak wordt later in de training en met andere casuïstiek herhaald. 

Resultaat 

Omdat het antwoord zelf centraal staat en niet de afzender, ontstaat er een eerlijk beeld van hoe een 
ethisch dilemma benaderd kan worden. De discussie die daarna gevoerd wordt is daarmee 
onbevooroordeeld en machtsvrij. En juist die machtsvrije discussie is de kern van het omgaan met 
ethische dilemma’s. De deelnemers ervaren deze werkvorm niet alleen als een prettige afwisseling, maar 
vooral als veilig (want anoniem) en zuiver. 

 

Meer referenties: 

 

 

 
Toyota Training Center (NL) ROC De Leijgraaf   De RINO 
Raamsdonkveer   Veghel    Amsterdam 
 
 


